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HUIS ÉN TUIN VAN MARION EN EDDY KWAMEN AL TWEE KEER OP TV. SINDSDIEN KRIJGT DIT
SYMPATHIEKE STEL BEZOEKERS UIT BINNEN- EN BUITENLAND. HOOGSTE TIJD DUS DAT WLS
LANGSGAAT OM HUN PRACHTIGE KERSTHUIS EN -TUIN TE BEWONDEREN.
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De tuin wordt door
Marion voor de
kerstperiode onder
handen genomen.
De groendecoraties
maakt ze zelf. Bij de
schouw staan twee
vintage rieten fauteuils.
Gedurende de
zomermaanden kunnen
geïnteresseerden de
opentuindagen bezoeken,
in december stellen
Marion en Eddy hun huis
en tuin een paar dagen
open ter inspiratie.

Even voorstellen
Eddy en Marion betrokken het huis van
Marions ouders in Bergeijk (NL). Stap voor stap
maakten ze er een landelijk droomhuis van.

HUIZENRUIL
Eddy en Marion woonden twee jaar met hun tweeling
in een tot woning verbouwde garage achter het huis
van haar ouders. Met twee opgroeiende peuters werd
het huisje op een gegeven moment echt te klein. Het
stel besloot – met pijn in hun hart – dat het tijd werd
om te verhuizen. “We vertelden het aan mijn ouders en
zij zeiden, tot ons grote geluk, dat ze wel wilden ruilen. Zij in ons kleine maar o zo fijne huisje, wij in hun
grotere huis dat ooit mijn ouderlijk huis was.” Marion
vertelt lachend dat haar ouders in een gespreid bedje
terechtkwamen en dat Eddy en zij weer helemaal opnieuw konden beginnen met verbouwen. “Die garage
was echt een paleisje geworden. Het enige wat mijn
vader en moeder hebben gedaan, was er hun meubels
in zetten en klaar. Wij daarentegen hebben werkelijk
alles aangepakt. In fases hoor, want ons derde kind was
inmiddels geboren en met drie kleintjes hadden we al
genoeg kosten.”
KERS OP DE TAART
Telkens spaarde het stel een bedrag bij elkaar en schakelden ze voor het vakkundige werk een professional
in. Vervolgens nam Eddy de afwerking voor zijn rekening. Zo werden muren gesloopt, de schouw kwam
op een andere plek, de keuken werd vernieuwd, alle
schrootjes – en dat waren er veel! – verdwenen in de
container, boven werden voldoende slaapkamers voor
het gezin gecreëerd en als kers op de taart werd er in
1987 een prachtige tuinkamer aan de zijkant van de
woning gebouwd. “Mijn vader vroeg zich toen hardop
af waarom dat allemaal nodig was. Hij vond het een

overdreven aanpassing, tot hij het resultaat zag. Toen
zei hij: ‘Dit hadden je moeder en ik jaren geleden al
moeten doen!’” Die serre had het gezin in eerste instantie qua ruimte hard nodig, want dat werd de speelkamer van de tweeling Evy en Nicky en hun broertje
Manuel. ’s Avonds kon al het speelgoed opgeborgen
worden in de ruimtes onder de vensterbank. Tegenwoordig is diezelfde tuinkamer een van de favoriete
relaxruimtes van Marion en Eddy geworden. “In het
voorjaar, wanneer het zonnetje lekker schijnt, zitten
we daar heerlijk koffie te drinken. En sneeuwt het
’s winters, dan gaat de houtkachel aan en zien we de
vlokken door het glazen dak naar beneden dwarrelen.
De serre is super, behalve in de hoogzomer, want dan
kan het er net iets te warm worden.”
SAMEN KOKEN
De serre is ook een fantastische ruimte om kerst in te
vieren. Inmiddels, zo vertelt Marion, telt haar gezin met
alle kinderen, kleinkinderen én Marions moeder, maar
liefst vijftien personen. “Een van de kerstdagen of kerstavond wordt altijd bij ons gevierd. Iedereen kookt iets
lekkers zodat ik niet de hele dag in de keuken hoef te
staan. We doen de openslaande deuren naar de tuinkamer open en zetten daar een grote tafel, eetkamerstoelen en alle kinderstoelen neer. Voor iedere gang duikt er
iemand achter het fornuis terwijl de rest van het gezin
lekker aan tafel blijft en gezellig zit te kletsen.”
HANDIGE EDDY
Overigens is dan niet alleen de tuinkamer in een kerstsfeer ondergedompeld, ook de keuken en woonkamer
zijn prachtig gedecoreerd. Want sfeer creëren is absoluut aan Marion besteed, helemaal tijdens de feestdagen. “Wij hebben in de loop van de jaren een sobere
woonstijl gerealiseerd en daar heb ik mijn kerstdecoraties ook op aangepast. Ik zet het tegenwoordig liever niet meer te vol en hou van wat grotere objecten.

“Mijn vader zei: ‘Dit
hadden wij jaren geleden
al moeten doen!’”
MARION, BEWOONSTER
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De bank is van Henders & Hazel. Het houten bankje naast de bank is gekocht bij Sjiek& aStoer. De tafel komt uit de kringloopwinkel. Op de wanden
is kleur Gritti van Carte Colori toegepast. Op tafel staat een schaal met ballen van Hoffz. De kroonluchter vond Marion bij ’t Aghterhuijs.

Groendecoraties maak ik zelf, al dan niet met behulp
van Eddy, die superhandig is en bijvoorbeeld gedraaide
houtklosjes maakt die zo leuk staan in een tijmkrans.”
OUD EN NIEUW
Als binnen alles klaar is, wordt ook buiten door dit
stel onder handen genomen. Overal staan echte kerstbomen, past Marion soms wat nieuwe decoraties toe,
maar worden vooral de decoraties gebruikt die Marion
in de loop van de jaren heeft verzameld. “De ene keer
zet ik een schaal op tafel met antieke kerstballen die ik
al langer heb. Dit keer heb ik nieuwe accessoires van
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Hoffz gekocht. Maar dat doe ik niet jaarlijks, hoor.
Het leukst is toch om spullen te gebruiken waar een
herinnering aan vastzit.” De reden dat Marion ook het
terras en de tuin meeneemt tijdens het decoreren, is
dat zij in de weken voor de kerst inspiratiedagen organiseert. “Mensen die ons al kennen van de opentuindagen komen daar vaak speciaal voor terug. Het is veel
werk om alles in tip-top-kerstsfeer te krijgen, maar ook
zo ontzettend leuk om te doen. We schenken een kopje
koffie, iedereen kan lekker rondlopen, ideeën opdoen
en eventueel een mooie krans of bloemstuk mee naar
huis nemen.” 
•
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Doorkijkje vanuit de keuken naar de zitkamer. De oude balken zijn
origineel. Rechts, voor de openslaande deuren die naar de serre
leiden, staat een antieke tafel van ’t Potterieke. Op de tafel staat
glaswerk van onder meer Hoeve Hofackers en Puur Wonen Sophie.
De fauteuils zijn gekocht bij Het Pakhuis Wonen. De schouw maakte
Eddy zelf, de krans op de schouw is van Marions hand. De lampjes
aan de muur zijn van Hoeve Hofackers. De zwarte servieskast kochten Eddy en Marion bij Harrie Rombouts & Zonen Antiquiteiten.

De keuken is gekocht bij Jan van Dingenen. De schouw is gemaakt van Belgisch arduin. De krans maakte Marion.
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De eiken kast kochten Eddy en Marion bij Laarderheide.
De kroonluchter komt van ’t Aghterhuijs. De eettafel en
de stoelen zijn gekocht bij Eurotan. De eettafel is door
Marion gedekt voor het kerstdiner met serviesgoed van
Broste Copenhagen. De groendecoraties op tafel zijn van
Marions hand. Het windlicht is van Hoeve Hofackers.

“Een van de kerstdagen of kerstavond
wordt altijd bij ons gevierd”
MARION, BEWOONSTER
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Op de bedden van de
logeerkamer ligt bedtextiel van
Koeka en Walra.

“Ik heb mijn kerstdecoraties aangepast
aan onze sobere woonstijl”
MARION, BEWOONSTER

Doorkijkje naar de
logeerkamer met een
pot van De Roze Engel.
Tegen de muur staat
een oud luik dat op
de kop werd getikt bij
Frieda Dorresteijn.
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De serre werd in 1987 aan de zijkant van het huis gerealiseerd. In de hoge schouw staat een houtkachel die de ruimte in de wintermaanden behaaglijk verwarmt. De rieten
fauteuil is gekocht bij Eurotan. De kroonluchter komt van ’t Aghterhujs. De lamp naast de bank is gekocht bij Landelijk at Home. De salontafel maakten Eddy en Marion zelf.

“Tegenwoordig is de tuinkamer een van
onze favoriete relaxruimtes geworden”
MARION, BEWOONSTER
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